Nieuwsbrief
Nov-Dec 2020
Deze nieuwsbrief is voor de welpen én hun
ouders/ verzorgers.
Zorg dat jullie het gelezen hebben!
Afmelden:
Als uw zoon/dochter
verhinderd is, laat het ons
zo snel mogelijk weten, in
verband met het regelen
van het programma.
Tabaqui /
Melvin Ruys
06-10156458

Kolobenghorde

Hallo allemaal,
De data van het zomerkamp zijn bekend, dat wordt dit jaar 24 t/m 29 juli (zondag
t/m vrijdag). Dit is de eerste week van de zomervakantie.
De blokhut wordt alweer sinds een maand of twee volop bezocht, alle speltakken zijn
weer begonnen met draaien en we zijn rustig aan aan het wennen aan de verbouwingen.
Wij hebben de afgelopen tijd al heerlijk kunnen genieten van programma’s als “leiding
voor een dag”, overvliegen, een dagje in de dierentuin en natuurlijk; JOTA!

E-mail:
kolobenghorde@scoutingli
vingstone.nl

We hebben tijdens de JOTA een heerlijk weekend gehad! Onder andere hebben we
gezonden, spellen gedaan, kleuren terugverdiend, de toren bewonderd, lekker gegeten,
in tenten geslapen, gesoldeerd en ga zo maar door! Hebben jullie al zin in volgend jaar?
Wij wel! :D

Belangrijk:
We verwachten iedereen
altijd in compleet uniform!
Ben je iets kwijt of is iets
kapot? schaf dan zo snel
mogelijk een nieuwe aan.

De herfst komt er weer aan, dus het wordt weer kouder buiten, maar niet getreurd! De
programma’s worden daar gewoon op aangepast. Zo maken we er met halloween een
griezelig feestje van. Ook gaan we lekker knopen en prachtige gekleurde blaadjes
zoeken.
De ouders mogen een weekendje gezellig meedraaien met scouting en met kerst gaan we
met heel de scouting samen draaien. Genoeg te doen dus!

Reageren:
Zijn er vragen en/of
opmerkingen? Neem dan
telefonisch contact met
ons op of loop op zaterdag
om 9.45 uur even binnen.
Privacy statement:
Als Scoutinggroep
verwerken wij
persoonsgegevens om
onze activiteiten als
vereniging te kunnen
organiseren, activiteiten
uit te kunnen voeren en
contact te hebben met
onze leden.
Onze privacy verklaring
kunt u inzien op onze
website
http://www.scoutingliving
stone.nl bij privacy.
Voor Scouting Nederland
in te zien op:
op https://www.scouting.
nl/privacy.

Tip van de maand:

De dagen worden kouder en het gaat de komende tijd
weer meer regenen. Pak je dus goed in, niet alleen
wanneer je naar scouting gaat, maar ook op school! Wat
goed werkt tegen de kou, is het dragen van meerdere
laagjes. Draag bijvoorbeeld niet alleen een sweater, maar
een hemd, shirt, sweater, sjaal en jas. Zo krijg je het niet
alleen veel en veel warmer, maar kan je ook makkelijk iets
uitdoen als dat nodig is!
Wij zoeken leiding
Scouting draait volledig op vrijwilligers die zich volledig
belangeloos, met veel liefde en plezier, inzetten om leuke
activiteiten voor jullie kinderen te organiseren.
Ook voor scouting geld: Vele handen maken licht werk!
Wij zijn hard op zoek naar mensen die ons leidingteam komen versterken. Ken je iemand die
het leuk vindt om kinderen te begeleiden en activiteiten te organiseren. Of die dit graag wil
leren? Laat hem/haar dan contact met ons opnemen!
Wat krijg je ervoor terug: hele blije welpen snoetjes en een super leuke hobby!
Kan je niet elke week? Geen probleem. Ook hierin kunnen we kijken wat wel mogelijk is.
Ook ons bestuur kan nog extra ondersteuning gebruiken:
Dus is leiding geven niet zo je ding, maar heb je andere talenten die je graag voor onze groep
wil inzetten. Laat het ons weten!
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Het programma van de komende weken in het kort
Herfstvakantie
Geen draaien.
BOE! Lekker griezelen
18:00-20:30, we eten op de blokhut.
Kom vooral verkleed!
We zitten in de knoop
Een gezellige herfst
Vriendjes- en vriendinnetjesdag. Tot
11:30 i.v.m. de intocht van Sinterklaas
Maak mij de weg wijs
Pepernotensamba
Familie mag pepernoten komen kopen
Midden in de jungle
Gewone tijden, in het Philips-deJonghpark.
Zo gaat dat nou op scouting!
Ouder-kindweekend: Kan jammer
genoeg geen doorgang hebben t.g.v.
de corona regels.
Het begint al heel erg op kerst
Groepsactiviteit, informatie volgt
te lijken
Kerstvakantie
Geen draaien
Kerstvakantie
Geen draaien

23-10
Herfstvakantie - Geen draaien
In verband met de vakantie draaien wij deze week niet.
30-10
BOE! Lekker griezelen
Haal je enge kleren maar uit de kast, deze week is het namelijk Halloween. Spannend hoor!
Wij als leiding zijn natuurlijk al eng genoeg van onszelf. :) We draaien vandaag van 6 uur ‘s
avonds tot half 9 op onze eigen blokhut. Zorg dat je een gaatje over hebt voor alle enge
hapjes die er voor jullie zijn bedacht!
6-11
We zitten in de knoop
Vandaag gaan we lekker knopen. Helpen jullie ons? We draaien gewone tijden op de
blokhut.
13-11
Een gezellige herfst
Heerlijk onder een dekentje met een kop chocomel en het geluid
van regen op het dak. Heerlijk, die herfst! Wij gaan deze week
gebruik maken van al die prachtige gekleurde blaadjes die overal
liggen. En dat gaan we niet alleen doen, nee hoor! Iedereen mag
vandaag een vriendje of vriendinnetje meenemen naar de
opkomst.
Tijdens een vriendjes- en vriendinnetjesdag willen wij jullie ook
graag herinneren aan de buddy-badge. Dit is een insigne dat je
krijgt als je vriendje of vriendinnetje minstens 4 keer meedraait
met onze scouting!
We draaien vandaag tot 11:30 in verband met de intocht van
Sinterklaas.
20-11
Maak mij de weg wijs
We gaan vandaag een tochtje lopen. Zorg dat je goed aangekleed bent en regenspullen bij je
hebt. Het kan namelijk koud en nat worden, maar daar laten wij ons natuurlijk niet door
tegenhouden!
27-11
Pepernotensamba
Sinterklaas is weer in het land! Dan kunnen we natuurlijk niets anders dan… Pepernoten
bakken! Vraag vandaag je papa, mama, oma, opa, broers en/of zusjes mee naar scouting,
want we gaan de pepernoten verkopen, zodat wij weer hele leuke dingen kunnen doen op
kamp!

4-12
Midden in de jungle
Deze week gaan we naar het Philips de Jonghpark. Daar mogen jullie afgezet en weer
opgehaald worden.
11/12-12
Zo gaat dat nou op scouting!
Het ouder-kind-weekeind kan jammer genoeg geen doorgang hebben t.g.v. de corona regels.
We draaien alleen op zaterdag programma.
18-12
Het begint al heel erg op kerst te lijken
Dit is de laatste draaidag voor de kerstvakantie. We sluiten het jaar dan ook af met een
activiteit samen met alle andere speltakken op onze scouting. Wat het precies wordt, weten
we nog niet, dus hou de whatsappgroep in de gaten voor meer informatie!
Tot volgend jaar!
25-12
Kerstvakantie - Geen draaien
In verband met de vakantie draaien wij deze week niet.
1-1
Kerstvakantie - Geen draaien
In verband met de vakantie draaien wij deze week niet.

Groetjes van de Welpenleiding.

